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Riktad donation av navelsträngsblod 
Insamling av navelsträngsblod från nyfödd avsett för transplantation av syskon 

 

Syfte med denna riktlinje 

Denna riktlinje avser att  

• ge remitterande klinik information om och förutsättningar för en riktad donation  

• redovisa handläggningen inför insamlingen 

• ge rutiner vid stamcellslaboratoriet för infrysning och sparande 

 

Begäran om riktad insamling sker genom särskild konsultationsremiss ställd till medicinskt ansvarig för 

navelsträngsbanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg som beslutar om medicinsk indikation finns för 

insamling eller ej. Blanketten finns tillgänglig under Remisser Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin på 

Labremisser - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

Bakgrund 

Stamceller i navelsträngsblod från ett nyfött syskon kan användas för transplantation av 

HLA-likt syskon som är i behov av denna behandling. Exempel på sjukdomar där åtgärden kan vara 

tänkbar är medfödda immunbristsyndrom, vissa hereditära metabola sjukdomar, medfödda anemier, 

hemoglobinopatier samt hematologiska maligniteter/aplasier. Vid hereditära sjukdomar måste man tillse att det 

ofödda barnet inte är bärare av samma sjukdom som det sjuka syskonet. 

 

Insamling som följer de kvalitetskrav som ställs av Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy 

(FACT) görs i Sverige endast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra av specialutbildade barnmorskor. Det 

väntade barnet måste således förlösas på någon av dessa förlossningsavdelningar alternativt på annan 

förlossningsklinik enligt överenskommelse och med någon av dessa barnmorskor närvarande som kan 

ombesörja insamlingen.  

 

 

Remissförande 

Remiss för insamling ställs till navelsträngsbankens medicinskt ansvariga läkare som avgör om insamling 

tillstyrks eller ej. Remissen skall skickas i god tid före beräknad partus, minst 2 månader innan. Därefter skickas 

ett uppdrag till respektive förlossningsöverläkare och berörda barnmorskor från navelsträngsblodbanken. De 

blivande föräldrarna bör få noggrann information kring förutsättningar för donation samt ev. möjligheter att 

använda enheten för transplantation. Om möjligt bokas ett besök med medicinskt ansvarig på 

Navelsträngsblodbanken. 

 

Obligatorisk remissinformation:  

• beställare och remitterande läkare 

• Mottagarens identitet (personnummer), diagnos, HLA, preliminär transplantationsplan 

• Moderns identitet (personnummer), hälsostatus, resultat av aktuella smittester (hepatit B/C o HIV), 

datum för beräknad partus, om vaginal förlossning eller sectio 

• Simplex/duplex graviditet; duplexgraviditet är ej en kontraindikation men noga övervägande måste 

göras ur risksynpunkt för såväl modern som de blivande syskonen 

• Resultat av prenatal diagnostik (aktuell sjukdom + HLA) på den blivande donatorn.  

Vad som skall ske om HLA-identitet ej föreligger. I normalfallet kasseras enheten, men om föräldrarna 

önskar kan enheten doneras till Nationella navelsträngsbanken för forskningsändamål  

• Alla uppgifter på remissens framsida skall vara ifyllda när remissen ställs. 

 

  

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/labremisser/
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Vård av modern och insamlingen. 

Efter tillstyrkan skickar inremitterande remiss och betalningsförbindelse till KKÖ, Sahlgrenska 

universitetssjukhuset adress plus betalningsförbindelse för insamlingskostnaderna till Nationella 

navelsträngsblodbanken, adress.    

 

Ungefärliga kostnader som debiteras beställande klinik: Grundavgift för insamling, processning av 

navelsträngsblodet och infrysning för närvarande cirka16.000 kr. Kostnader som tillkommer utöver detta är 

transportavgifter samt kostnader för beredskapstjänstgörande personal (barnmorskor och lab.personal). Därtill 

kommer vården av modern vid Kvinnokliniken.  

 

För att optimera möjligheterna till insamling bör förlossningen planeras noggrant där erfarenheter från tidigare 

förlossning bör vägas in. Insamlande barnmorskor kan ligga i beredskap under en begränsad tid. Om vaginal 

förlossning planeras kan man beroende på hur tidigare förlossningar sett ut många gånger planera ett datum för 

induktion. Barnmorskor kan då finnas i beredskap 3 dygn efter induktion. I de fall induktion ej bedöms lämpligt 

kan barnmorskor finnas i beredskap under ca tre dygn från beräknad partus eller annat överenskommet datum. I 

de fall sectio planeras finns barnmorskor tillgängliga under aktuellt datum. 

Detta gäller oavsett om modern förlöses i Göteborg eller på annat sjukhus med Navelsträngsblodbankens 

barnmorskor närvarande. 

Det är alltid moderns och det blivande barnets hälsa som är avgörande, inte möjligheten att samla in 

navelsträngsblod. Vid eventuella komplikationer är det ansvarig obstretiker som bedömer om insamlingen går 

att genomföra utan risk för moder och barn. 

 

Insamling och omhändertagande vid stamcellslaboratoriet 

Denna följer rutin som vid altruistisk insamling. En navelsträngsven kanyleras sterilt efter avnavling varefter 

navelsträngsblodet insamlas från placenta in utero. Avnavling bör ske direkt efter framfödandet för att optimera 

förutsättningarna för en lyckad insamling med största möjliga celldos. Blodet transporteras därefter till 

Stamcellslaboratoriet Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg för omhändertagande och nedfrysning inför 

framtida behov på kort eller lång sikt. Slutsvar med uppgift om utfall av insamlad volym, totalantal kärnförande 

celler, viabilitet, sterilkontroll, HLA-typning, smittester samt stamcellsvariabler (innehåll av CD34+ celler samt 

koloniformande enheter, CFU) skickas efter utförd insamling till svarsmottagande enhet. 

 


